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AAN:   Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland - Goes 2020 
Ter attentie van Deputaten Administratieve Ondersteuning 
Postbus 499 
8000 AL Zwolle 
 

             (Per email: secretariaat@synode.gkv.nl) 
 
WP1, 25 januari 2021 
 

BETREFT: Oproep en verzoek 

 
Geachte leden van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 
 
Er zijn ontwikkelingen die zowel afzonderlijk als tezamen voor ons aanleiding zijn om u opnieuw aan te schrijven.  
 
Brieven 2019 
Op 28 december 2019 heeft MijjnKerkInOrde u een brief geschreven over de plaats van de toenmalige 
Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing (ICG) binnen het kerkrecht van de GKv. We hebben u erop gewezen dat 
de commissie niet heeft beantwoord aan de taak die zij van eerdere synodes heeft ontvangen. Een dergelijke brief 
hebben wij ook aan de Landelijke Vergadering van de NGK en aan de synode van de CGK geschreven, daar deze 
kerkverbanden ook gebruikmaken van de diensten van de ICG. Van zowel de LV als van de CGK hebben wij een 
inhoudelijke reactie ontvangen. Zowel de synode van de CGK als ook de LV van de NGK verwijzen ons daarnaast 
voor een aantal vragen inzake het kerkrecht naar de deputaten kerkrecht van de GKV. 
 
Op 30 december 2019 hebben we daarnaast aan u nóg een brief geschreven. Deze brief was een wake-up call inzake 
het gevaar van misbruik van het ambtsgeheim, daar er in het kerkrecht geen rekening mee gehouden wordt dat 
(leden van) een kerkenraad zich misgaan en/of misdragen.  
 
Op 25 januari 2020 leggen we de deputaten Kerkrecht een aantal vragen voor die alle te maken hebben met de 
werking van het kerkrecht. Er wordt ons toegezegd de vragen te behandelen en ons van een reactie te voorzien. 
Het zit echter niet mee met het behandelen van onze vragen en het duurt alles bij elkaar zo lang dat daarmee de 
laatste kans (zo hebben we dat duidelijk beschreven) om ook onze kwestie nog binnen het kerkverband op te 
kunnen lossen verloren gaat. Uiteraard hadden we dat het liefst gehad. Begin februari sturen we vrijwel dezelfde 
brief ook aan deputaten Hoger Beroep, aangezien er op dat moment duidelijk is geworden door een besluit van de 
Generale Synode GKV dat het doen en nalaten van (leden van) een kerkenraad niet eens beoordeeld kan worden 
binnen het kerkrecht. Voor ons lijkt daarmee steeds duidelijker te worden dat onze mogelijkheden binnen de kerk 
gewoon ‘op’ zijn. 
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Brieven door GS afgewezen 
Op 23 maart 2020 ontvangen we een brief van de Generale Synode GKV waarin ons duidelijk wordt gemaakt dat 
de brieven van 28 en 30 december 2019 worden afgewezen. Onze beide brieven zijn afgewezen – en dus niet 
behandeld - op de volgende gronden:  
 

1. KO E67.4 In de generale synode komen alle kerken bijeen ter regeling van de zaken: 
a. Die de kerkorde daarvoor aanwijst, of 
b. Die in de classes niet konden worden afgehandeld, of 
c. Waarvan door de kerken eerder is afgesproken om die gezamenlijk in de generale synode te 

behartigen. 
 
Kortom, u stelt met het afwijzen van de brieven dat het ambtsgeheim en de ICG niet onder de kerkorde vallen. Dat 
is op z’n minst nogal opmerkelijk. Daarnaast heeft u kennelijk gemist dat onderliggende kwestie niet door de classis 
kon worden afgehandeld daar het doen en nalaten van een ambtsdrager betreft, hetgeen volgens uw uitspraak van 
12 februari 2020 niet kán worden beoordeeld. 
 

2. KO F81.2 en F81.3  
F81 Revisie 
F81.2 Kerkenraad en classis kunnen revisie verzoeken met betrekking tot elk besluit van de  
generale synode. 
F81.3 Kerkleden kunnen alleen revisie verzoeken van besluiten van de generale synode waardoor  
zij rechtstreeks in hun eigen belang zijn getroffen. 

 
Nieuw besluit van de generale synode en van de landelijke vergadering 
Onze verzoeken komen rechtstreeks voort uit het feit dat wij persoonlijk en rechtstreeks in ons eigen belang zijn 
getroffen. We hebben u daar uitvoerig over geschreven. Nu u op 28 november 2020 een nieuw besluit heeft 
genomen dat impliciet beantwoordt aan ons eerdere verzoek, brengen we u nogmaals onze eerdere brieven in 
herinnering. Uw besluit houdt in dat de commissie Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties de volgende opdracht 
van u ontvangt:  
 

Besluit 4:  
de commissie daarnaast op te dragen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om, zo mogelijk 
samen met de kerken die aan het Meldpunt Seksueel Misbruik zijn verbonden, te werken aan 
bewustzijn, preventie en aanpak rondom het thema machtsmisbruik, en daarover met voorstellen te 
komen.  

 
Gronden:  
1. Het onderwerp machtsmisbruik is wel verwant met dat van seksueel misbruik, maar vraagt 

om een eigen definiëring, beoordeling en aanpak.  
2. Gezien het belang van het onderwerp is het goed om te onderzoeken of voor een adequate 

afhandeling van meldingen omtrent machtsmisbruik meer nodig is dan de huidige 
kerkrechtelijke mogelijkheden.  
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We brengen u opnieuw in herinnering dat het Huis voor Klokkenluiders reeds op 26 november 2019 over de GKv 
het volgende vaststelde:  
 

Het Huis onderkent dat het voor leden van een geloofsgemeenschap moeilijk kan zijn om zich te 
onttrekken aan de eigen geloofsgemeenschap en ook om een eigen positie in te nemen ten opzichte 
van een kerkbestuur. In het algemeen gesproken is het aanbevelenswaardig hiervoor een meldpunt 
te hebben. Wellicht ziet u (lees: M1 en G1) mogelijkheden hiervoor binnen de kerken te ijveren. Het 
Huis zal met belangstelling de ontwikkelingen blijven volgen. 

 
Deputaten Hoger Beroep en Deputaten Kerkrecht GKV 
Uw besluit om onze brieven terzijde te schuiven is in onze ogen op oneigenlijke gronden genomen. Bovendien lijkt 
u naast zich neer te leggen dat uw handelen door de in de brieven genoemde instanties gevolgd wordt. Wij waren 
daarnaast echter  nog meer benieuwd naar de antwoorden op onze vragen omtrent de werking en toepasbaarheid 
van het kerkrecht. Die vragen hebben wij eveneens voorgelegd aan uw Deputaten Hoger Beroep. Een inhoudelijke 
reactie op onze vragen had kunnen voorkomen dat wij genoopt werden onze rechtsbescherming buiten de kerk te 
zoeken. Op 23 juli 2020 ontvangen we van de deputaten Hoger Beroep een reactie op onze brief aan hen. Men 
geeft aan dat het beantwoorden van kerkrechtelijke vragen buiten de opdracht van dit deputaatschap valt. Het 
deputaatschap Hoger Beroep verwijst ons hiervoor naar de deputaten Kerkrecht. Deze deputaten hebben echter 
op dat moment nog niet inhoudelijk van zich laten horen.  
 
Op 11 november 2020 laten wij deze deputaten weten nog steeds in afwachting te zijn van een reactie, maar dat 
we tevens besloten hebben voor onze casus geen binnenkerkelijke wegen tot een oplossing meer te zoeken. Wél 
zal MijnKerkinOrde zich blijvend inzetten voor rechtsbescherming van kerkleden. We vragen in deze brief opnieuw 
aandacht voor de rechtsbescherming van kerkleden en we nodigen het deputaatschap uit voor een gesprek. 
 
Op 14 november 2020 volgt er een inhoudelijke reactie op onze brief van 25 januari 2020. De deputaten Kerkrecht 
hebben besloten de brief  niet te behandelen. Ook zegt men ons toe de brief van 11 november 2020 binnenkort te 
beantwoorden. Men voert drie gronden aan om onze brief van januari niet te beantwoorden. Deze houden in dat 
deputaten geen standpunt willen innemen, dat men geen informatie kan geven aan betrokkenen in lopende zaken 
en dat men over ons met naam en toenaam wil kunnen rapporteren aan de synode. Wij vinden dat de drie redenen 
niet terecht worden aangevoerd en we reageren op 4 januari 2021 aan het deputaatschap als volgt:  
 

De casus  
De casus is door ons aangedragen om nogmaals een kerkelijke weg te zoeken. We hebben duidelijk aangegeven 
dat wij het als een laatste mogelijkheid zagen om het ‘binnenshuis’ op te lossen. Uiteraard hebben wij niet 11 
maanden gewacht op een laatste mogelijkheid. Inmiddels kan de casus niet meer op die wijze opgelost worden. 
Het is jammer om te constateren dat u zich niet in een eerder stadium heeft ingespannen om met ons en andere 
betrokkenen te zoeken naar mogelijkheden waarbij de vuile was niet naar buiten komt. We hebben u dan ook 
niet gevraagd om de casus te beoordelen (brief van 25 januari):   
Voordat we echter de stap maken om (een deel/delen van) onze kwestie buiten de kerk te laten beoordelen, 
willen we een allerlaatste poging doen om de mogelijkheden binnen de kerk alsnog na te gaan. We menen dat 
we dan bij u aan het juiste adres zijn. Wij vragen u dan ook niet om onze kwestie te beoordelen, maar wij stellen 
u vragen over de werking, de strekking en de reikwijdte van het kerkrecht en in hoeverre het kerkrecht 
bescherming biedt aan kerkleden. 
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We zijn alsnog heel benieuwd naar uw antwoorden op onze vragen en dat kan volledig los van onze casus 
gebeuren. We zullen daartoe onze vragen herformuleren en de casus daaruit wegfilteren. Onze casus zal nooit 
meer via het kerkrecht worden beoordeeld, want die weg achten wij kansloos. Helaas.  
 
Direct betrokkenen   
De volgende belemmering die u noemt betreft het feit dat een van ons een betrokkene is. Het is juist mooi als 
betrokkenen zoeken naar wegen binnen de kerk en dat ze niet worden afgeweerd ‘omdat’ ze betrokken zijn. We 
zijn broeders en zusters en zo zoeken we elkaar wat ons betreft. U bestaat bij de gratie van kerkleden en het is 
dan juist mooi om als dienstbaar orgaan te kunnen meewerken aan het bewerken van bijbelse vrede.  
Het lijkt ons eigenlijk heel logisch dat ‘betrokkenen’ om informatie vragen omtrent de werking van het kerkrecht. 
Maar hoe dan ook, uw belemmering valt weg als wij de casus ‘ontkoppelen’. Ook dan blijven de vragen qua 
inhoud overeind en de antwoorden zijn goed bruikbaar in onze advisering aan ‘kerkleden in de knel’. Overigens 
is het een vergissing uwerzijds dat er vanaf het moment van schrijven tot op heden sprake zou zijn van een nog 
lopende zaak. 
 
Rapporteren aan de GS   
U wilt over uw werk aan de GS kunnen rapporteren zonder geheimhouding. Zoals we reeds aangaven zijn we 
blij met de door u gerespecteerde vertrouwelijkheid. Nu u het noodzakelijk acht voor het beantwoorden van de 
vragen, heeft u onze toestemming om over uw werk te rapporteren aan de (leden van de) GS. Zoals vastgelegd 
in de beroepscode voor predikanten vertrouwen wij erop dat u zich daarbij terughoudend opstelt en dat u zich 
verre houdt van waardeoordelen over ons. [. . .]  

 
In het vervolg van bovenstaande brief hebben we de eerdere vragen geherformuleerd en volledig losgekoppeld van 
onze casus. Op dit moment zijn we nog steeds in afwachting van de antwoorden op vragen die reeds in onze brief 
van januari 2020 zijn gesteld.  
 
Opdrachtomschrijving deputaten Kerkrecht 
Kort na het versturen van onze brief van 4 januari 2021 komt ons echter de opdrachtomschrijving van de deputaten 
Kerkrecht onder ogen. Daarin is vastgelegd:  
 

De Generale Synode van Meppel heeft het deputaatschap Kerkrecht de volgende opdracht gegeven: 
 
2. als adres te fungeren voor het melden van eventuele knelpunten bij de toepassing van de kerkorde 
in de praktijk; 
12.  met betrekking tot kerkrechtelijke advisering: 
13.  kerkrechtelijke vragen met een in hoofdzaak informatief en generiek karakter die van de kant van 
kerken, kerkelijke vergaderingen, kerkelijke functionarissen en instanties en kerkleden binnenkomen 
te beantwoorden dan wel deze door te geleiden naar de daarvoor beschikbare instanties en/of 
deskundigen; 
14. bij kerkrechtelijke vragen die op enige wijze verbonden zijn aan een kerkelijk geschil de 
vragenstellers door te verwijzen naar de daarvoor bestaande kerkelijke instanties en professionele 
adviseurs; 

 
Vraag die een antwoord behoeft 
Hieruit concluderen wij dat we met onze vragen reeds aan het juiste adres waren, zoals deputaten Hoger Beroep 
ook bevestigd. Als deputaten Kerkrecht stellen dat onze eerste brief niet onder deelopdracht 13 van het 
deputaatschap valt, dan heeft men niet voldaan aan deelopdracht 14.  
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Onze geherformuleerde vragen vallen hoe dan ook onder deelopdracht 13, maar ook onder deelopdracht 2. We 
leggen u de vraag voor te beoordelen of het deputaatschap hier haar taak naar behoren heeft uitgevoerd. Hierop 
vragen wij niet langer een ontwijkende reactie, maar een klip en klare reactie waarmee u ons niet opnieuw op een 
zijspoor zet. Nu wij reeds onze toestemming hebben gegeven aan de deputaten Kerkrecht om onze namen dan ook 
maar vrij te geven, mogen we dit op z’n minst van u verwachten. We hopen ook dat u beseft dat wanneer u een 
inhoudelijke reactie op onze brieven blijft ontwijken, u ons en anderen daarmee voorhoudt dat het zoeken van 
kerkleden naar rechtsbescherming op basis van kerkelijke rechtspraak een doodlopende weg is. Wanneer u die 
boodschap niet wilt afgeven zult u uw verantwoordelijkheid op dit punt moeten erkennen en invullen.  
 
Het nemen van verantwoordelijkheid  
Reeds in augustus 2017 wees de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL – nu Stichting Evangelisch Meldpunt 
(SEM)) ons erop dat de GKv een van de weinige kerken was waarbij machtsmisbruik nog te gevoelig lag bij de 
kerkenraden en dat men volstond met het Meldpunt voor seksueel misbruik:  
 

De SGL kan in principe alleen binnen kerken en organisaties misbruik en manipulatie aan de orde 
stellen bij haar deelnemers. De GKv is niet bij ons aangesloten maar bij onze zusterorganisatie Het 
Meldpunt. [. . .] Helaas klopt wat u schrijft, wij hebben de meest uitgebreide klachtenregeling van alle 
meldpunten. In ons overleg van medewerkers van de meldpunten kan ik dit nog eens aan de orde 
stellen ook al weet ik dat dit punt gevoelig ligt bij de besturen/kerkeraden. 

 
Inmiddels zijn we jaren verder en nu is de GKv aangeland bij de vraag om na te gaan of er meer nodig is dan de 
huidige kerkrechtelijke regelingen. Reken u niet rijker dan u bent, want er zijn simpelweg geen kerkelijke regelingen 
die rekening houden met machtsmisbruik als zelfs de vragen van mensen in nood worden afgewezen omdat het 
om betrokkenen gaat. Er blijken geen kerkelijke regels te zijn die houvast geven om mogelijk machtsmisbruik te 
onderzoeken. Elke kerkinstantie kan heel eenvoudig een verzoek afwijzen, nogmaals afwijzen of niet ontvankelijk 
verklaren. Gewoon zoals u dat ook zelf heeft gedaan. We realiseren ons terdege dat dit vaak onbewust zal gaan, 
maar daarin zit nu juist het gevaar. Word u alstublieft bewust van uw blinde vlek op dit punt, want u bent uiteindelijk 
wel verantwoordelijk voor het klerikale systeem waarin machtsmisbruik niet de norm is, maar waarin het wel 
voortbestaat, wordt afgedekt en toegedekt. We hebben u en de deputaten Kerkrecht en de Werkgroep 
Toekomstige Kerkorde reeds het verzoek voorgelegd om slechts één zin toe te voegen aan het kerkrecht waarmee 
u kerkleden een eerste noodzakelijke rechtsbescherming geeft.   
 
Om nu te voorkomen dat er nog meer kerkleden vergeefs een kerkelijke weg gaan zoeken, vragen we u uw 
verantwoordelijkheid niet te licht te zien. We stellen u voor deze goed in te vullen door uw opdracht aan de 
commissie Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relatie uit te breiden door kennis te nemen van een aantal zaken:  

• De studie van de PKN die uitdrukkelijk de juiste kennis en kunde buiten de eigen gelederen haalt om 
vormen van mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen; 

• Het toetsingskader van de SGL;  
• Het besef in andere kerken dat behandelcommissies uit personen bestaan die niet zijn gelieerd aan 

de desbetreffende kerk;  
• Vele artikelen waaruit blijkt dat machtsmisbruik júist in kerken hard toeslaat;  
• Dat het ambtsgeheim bestaat ter bescherming van de kerkleden en niet andersom.  
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Nu u bij een volgende synode wellicht een en ander gaat besluiten over de voorstellen die de nieuwe commissie 
gaat doen als vervolg op de onderzoeksopdracht, geeft u daarmee opnieuw de mogelijkheid aan juist degenen die 
zich schuldig kunnen maken aan machtsmisbruik om de regels en afspraken naar hun hand te zetten. Al met al een 
vreemde en zeer onbevredigende gang van zaken. 
 
Casus ter beschikking 
Daarnaast stellen wij voor het onderzoek door de commissie onze casus geheel ter beschikking, waarbij we dan 
maar hopen dat de commissie zich niet alleen baseert op wat er in een gesprek gezegd wordt, maar het lef heeft 
om zich ook te verdiepen in het feitelijke materiaal. Voor ons en voor de betrokken kerkenraad zal dit verder geen 
gevolgen hebben, daar er - zoals reeds eerder gesteld – door ons geen binnenkerkelijke route meer gevolgd zal 
worden. Hierbij zijn we echter genoodzaakt u te informeren over iets dat KR30 aangaat, aangezien het goed mogelijk 
is dat zij ook bij de nieuwe commissie een taak krijgt. Zij is als kerkenraadslid van WP1 betrokkene in onze casus, 
hetgeen betekent dat zij daar niet onpartijdig onderzoek naar kan doen.  
Bij het platform MijnKerkInOrde zijn inmiddels al heel wat mogelijke misstanden gemeld en we kunnen dus ook 
voorzien in ervaringsdeskundigen.  
 
Verzoeken samengevat  
Aan het eind van deze brief vatten we onze verzoeken samen ter besluitvorming van de GS, aldus:  

1. We vragen de GS om de brieven van respectievelijk 28 en 30 december 2019 met terugwerkende 
kracht ontvankelijk te verklaren en om deze tevens te voorzien van een inhoudelijke reactie of dit – 
na onderzoek – door de commissie SMKR te laten verzorgen; 

2. We vragen u om een duidelijke stellingname inzake de werkwijze van de deputaten kerkrecht tot 
op heden, daar zij kennelijk niet volgens de door u gegeven opdracht onze brief van 25 januari 2020 
hebben beantwoord. U neemt daar vanzelfsprekend ook het grote tijdsverloop in mee, waardoor 
laatste kansen verkeken zijn;  

3. We vragen u om de opdracht aan de commissie SMKR uit te breiden, door niet van voor af aan te    
beginnen, maar door juist voort te borduren op hetgeen al allemaal onderzocht is. We hebben 
daartoe een aantal handreikingen gedaan;  

4. We vragen u de SMKR op te dragen een gesprek met ons te voeren, waarin we veel van de door 
ons opgedane kennis met hen kunnen delen; 

5. We vragen u om ons voorstel aan de Werkgroep Toekomstige Kerkorde en aan deputaten 
Kerkrecht t.a.v. een kleine aanpassing in het kerkrecht over te nemen. Daarbij gaat het niet slechts 
om die ene zin, maar vooral om hoe u daar intern mee omgaat. Dat vraagt namelijk een omslag in 
denken waar de GKv-leiders nu nog niet rijp voor zijn; 

 
Wij benadrukken graag nog dat wij onze oproep aan u als broeder en zuster doen met het oog op het zorgdragen 
voor een veilige kerk voor ieder kerklid. Wij dragen de GKv een warm hart toe en om die reden willen wij ons blijvend 
inspannen om misstanden binnen de GKv te voorkomen. De ongelijkwaardigheid in rechtsbescherming van 
kerkleden ten opzichte van kerkenraden/ambtsdragers, die meer en meer autonoom gezag en kerkrechtelijke 
beslissingsbevoegdheid toegewezen krijgen in de nieuwe kerkorde, is daarbij een speerpunt. U kunt aan de 
oplossing van deze omissie in het kerkrecht bijdragen door uw verantwoordelijke taak hierin te erkennen en in te 
vullen. 
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U staat niet ten dienste van uitsluitend ambtsdragers maar van alle kerkleden. Zij verlenen u uw bestaansrecht. We 
hopen en bidden dan ook dat u onze oproep ter harte neemt en verklaren ons graag bereid tot het verstrekken van 
een nadere toelichting mocht u dat wenselijk achten. 
 
In afwachting van uw reactie verblijven wij, in Christus verbonden, 
 

met broeder- en zustergroet, 
 

 

 

M1      G1 




